10 DIAS PELOS BALCÃS
Os Balcãs, ou Península Balcânica é o nome histórico e geográfico para designar a região sudeste
da Europa que engloba a Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Grécia, Macedónia do Norte,
Montenegro, Sérvia, o autoproclamado e independente Kosovo, a parte da Turquia no continente
europeu, bem como partes da Croácia, da Romênia e da Eslovênia. O termo deriva da palavra turca
para montanha e faz referência à cordilheira dos Balcãs, que se estende do leste da Sérvia até ao mar
Negro.

Itinerário
Dia 1: Lisboa – Munique - Belgrado
Comparência no aeroporto Humberto Delgado no mínimo 2 horas antes da partida. Formalidades de
embarque para voo com destino a Belgrado via Munique.
Chegada e transporte do aeroporto para o Hotel. Tarde e noite livres para actividades de caracter pessoal.
Alojamento.

Dia 2: Belgrado – Skopje
Pequeno-almoço no hotel e de seguida passeio pela capital da Sérvia, Belgrado: fortaleza de Kalemegdan
e rua comercial Knez Mihailova depois viagem até à capital da Macedónia, Skopje. À noite, um jantar
típico da Macedónia com música num restaurante local. Alojamento no Hotel.
Dia 3: Skopje – Ohrid
Pequeno-almoço no hotel. Tour por Skopje, passeio a
pé pela pela cidade velha, com a fortaleza de Kale e o
grande bazar, e na parte nova da cidade com o poço
Alexandre, o Grande, e a casa memorial de Madre
Teresa. À tarde, a caminho de Ohrid, paragem em
Tetovo, para uma visita à chamada mesquita "colorida".
Chegada ao hotel de Ohrid, património mundial da
humanidade da UNESCO. Alojamento.

Dia 4: Ohrid – Tirana
Pequeno-almoço no hotel. Passeio de barco no lago Ohrid, um dos mais antigos e profundos do mundo.
De seguida, passeio pela cidade a pé e visita dos locais de interesse, como a fortaleza do rei Samuel e a
Igreja de San Periblebtos. Chegada ao hotel em Tirana. Alojamento.
Dia 5: Tirana – Kruje – Shkoder – Bar – Podgorica
Pequeno-almoço no hotel. Visita de Kruje, a cidade do herói
nacional Skanderbek. De seguida, Continuação para cidade
mais a norte da Albânia, Shkoder e visita guiada à fortaleza
de Rozafa. Viagem para Montenegro com paragem no Stari
Bar para aprender mais sobre a vida nos séculos passados.
Chegada ao hotel em Podgorica. Alojamento

Dia 6: Podgorica – Cetinje – Njegusi – Kotor – Perast – Podgorica
Pequeno-almoço no hotel. Viagem até Cetinje, visita ao palácio real. De seguida, continuação para a
cidade montanhosa de Njegusi, onde haverá oportunidade de provar o famoso presunto cru.
Posteriormente viagem por uma estrada panorâmica que leva ao fiorde de Kotor. De seguida Perast,
passeio de barco até à Ilha do Mosteiro em Nossa Senhora das Rochas. À noite, regresso ao hotel de
Podgorica e alojamento.
Dia 7: Podgorica – Dubrovnik – Mostar
Pequeno-almoço no hotel e viagem até Dubrovnik na
Croácia. Visita guiada de duas horas, com passagem pela
catedral e pelas muralhas da cidade. Tempo livre para
atividades de gosto pessoal. À tarde, continuaremos viagem
até ao hotel de Mostar na Bósnia. Alojamento.
Dia 8: Mostar – Sarajevo
Pequeno-almoço no hotel. Visita da cidade de Mostar. À tarde viagem até Saravejo. Alojamento no hotel.
Dia 9: Sarajevo – Tuzla – Belgrado
Pequeno-almoço no hotel. Antes de deixar a Bósnia, paragem na cidade de Tuzla. O nome deriva do sal,
Tuzla era o maior fornecedor de sal na ex-Iugoslávia. Após a excursão pela cidade velha, continuação para
a Sérvia e chegada à capital, Belgrado.
Dia 10: Belgrado – Munique - Lisboa
Em hora a combinar localmente transporte do hotel para o aeroporto, formalidades de embarque e voo
de regresso a Lisboa via Munique.

Saídas Garantidas:

Preço p/ Pessoa
em Duplo
Suplemento
Single

20.03. – 29.03.2020
03.04. – 12.04.2020
17.04. – 26.04.2020
02.10. – 11.10.2020
16.10. – 25.10.2020

01.05. – 10.05.2020
15.05. – 24.05.2020
29.05. – 07.06.2020
12.06. – 21.06.2020
04.09. – 13.09.2020
18.09. – 27.09.2020

26.06. – 05.07.2020
10.07. – 19.07.2020
24.07. – 02.08.2020
07.08. – 16.08.2020
21.08. – 30.08.2020

1411,35 €

1452,27 €

1631.25 €

175,00 €

200,50 €

230,60 €

Serviços Incluídos:
•
•
•
•

Alojamento em Hotéis de 4* em regime de meia-pensão;
Serviço de transporte de / para o aeroporto e todas as excursões, bem como um guia contínuo
em espanhol para toda a viagem;
Taxas de municipais e de aeroporto no valor de 179.13€ (a reconfirmar à data de reserva)
Entradas Incluidas:
- Skopje, a igreja de San Spas
- Tetovo, mesquita colorida
- Passeio de barco no lago Ohrid (cerca de 20 minutos)
- Ohrid, a igreja de San Peribleptos e fortaleza do rei Samuel
- Kruja, a fortaleza e museu nacional
- Shkoder, fortaleza de Rozafa
- Stari Bar
- Cetinje, taxa municipal e entrada no museu San Nikola
- Kotor, taxa municipal e entrada na catedral de San Trifun
- Degustação de presunto em Njegusi
- Passeio pelo passeio de Perast - Nossa Senhora das Rochas - Perast
- Jantar tradicional em Skopje

Serviços Não Incluídos:
•
•

Tudo o que não estiver devidamente especificado na rúbrica “serviços incluídos “
Extras de caracter particular: lavandaria, comunicações, etc.

Política de Cancelamento:
21-15: Dias antes da viagem 25%
14-7: Dias antes da viagem 50%
6-1:
Dias antes da viagem 80%
Não comparência: 100%

Condições de pagamento:
Pagamento total 21 dias antes da chegada ao momento da apresentação dos documentos de viagem.
Mínimo: O número mínimo de participantes é 2 pessoas. Para grupos até 6 pessoas, a saída pode ser
bilingue, neste caso o guía será espanhol e italiano. O organizador tem o direito de cancelar a viagem o
mais tardar 30 dias antes da partida.

